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Ex: Ägg, kyckling, skinka, 
räkor, kräftstjärtar, grön-
saker, sallader, bönor, 
avokado, bulgur, pasta, 
ost m.m

FISK

Karin
KÖTT

www.icabengtsson.nu • 0152-143 40

ÖPPET ALLA DAGAR 8-21

BRÖD

GRÖNT

TJOCKA 
REVBENSPJÄLL 
Sverige 

TORSKFILÉ
fiskad i Östersjön 

125:-/kg

Gäller tom 16-9-2012

Ola

Ex: Ägg, kyckling, skinka, 

SALLADSBAR
MIXA DIN EGEN SALLAD

NYHET I BUTIKEN!

Johan

AVOCADO
ICA,  Peru

PUMPEDINK

3990
/kg

6990
/kg

VECKANS 
TOAST  800g Pågen 

10:-/st

RÖDSPÄTTAFILÉ 
skinnfri, fiskad i 
Nordostatlanten

109:-

65:-

/kg

HEL RÖDING 
odlad 
Sverige109:-/kg

/kg

ISBERGSSALLAD
Sverige
Max 3 kg/hushåll

MORÖTTER 
Sverige

APELSINER 
Sydafrka 990
GUL LÖK
 Sverige

/kg

4:-

10:-2 st

4:-
/kg

/påse

VECKANS KORTVARA

40:-/st

NÖTBOG 
Sverige 
vac 
ca 1 kg

BÖCKLING
fiskad i 
Östersjön

/kg

5:-

massiv kritik 

Många anpassar livet efter bussen
MARIEFRED/ÅKERS STYCKE
BRUK De nya busstiderna 
har fått konsekvenser på 
många håll. Att göra om 
hela busslinjer kan helt 
förändra människors 
livsvanor.

Gripsholmsskolans rektor Nina 
Lidfors, har väckt sina gamla 
chaufförskunskaper till liv. En 
gång arbetade hon som taxi
chaufför i Finland. Hennes elev
er med skolskjuts får nämligen 
inte åka hela vägen fram. Bus
sen stannar vid den kommuna
la Mariefreds skola. Varje mor
gon och eftermiddag skjutsar 
därför rektorn några elever i sin 
bil mellan de båda skolorna.

En förvånad grundskole
chef andreas gydingsgård vid 
strängnäs kommun, känner 
inte till problemet.

– det låter konstigt. Vi ska ta 
upp det med skolskjutsentre

prenören och vår skolskjuts
ansvarige för att hitta en lös
ning, säger han.

Mariefredsbon Marko Jeral
do och flera av hans arbetskam
rater på Åkers sweden är också 
drabbade. Busstrafiken mellan 
Mariefred och Åkers styckebruk 
passar inte längre dem som ar
betar treskift. turerna går så 
sällan att han inför nattskiftet 
kommer till jobbet två timmar 
för tidigt. det är nästan lika illa 
inför kvällsskiftet och när det 
arbetspasset är över har sista 
turen hem till Mariefred gått för 
länge sedan. När morgonpasset 
startar klockan sex har bussarna 
inte börjat gå ännu.

Marco Jeraldo har ingen bil 
så han cyklar till och från job
bet i Åker.

–  det går bra nu när det är 
fint väder men hur ska det bli 
när det är 15–20 minus och snö
ar, frågan han.

När han har talat med länstra
fiken har de rekommenderat 
honom  att åka via stallarhol
men till strängnäs.

– det här är ganska dåligt. Vi 
betalar alla skatt så det här bor
de fungera, säger han.  

Busstrafiken får konsekvenser 
på fler håll.

gunnar Bjälkebring som bor 
i Kumla, mellan stallarholmen 
och Mariefred, har tvingats till 
nya vardagsrutiner. Han har ett 
familjehem med tre, ibland fyra 
ungdomar boende hos sig. Näs
tan dagligen sätter han sig i bi
len för att plocka upp stranda
de barn som inte vill sitta i en 
buss kur och vänta, på helgkväl
lar ibland  över en timme.

– Förut gick buss 303 från Läg
gesta via Mariefred till stallar
holmen och fortsatte hela vägen 
till strängnäs. Nu får man byta 
buss från 304 till 303 i stallar
holmen. Nästan varje kväll får 

jag åka och hämta ungar i stäl
let för att de ska sitta och vänta, 
säger han.

Han har bett strängnäs kom
mun göra något åt saken.

–  Jag blir så besviken, de nya 
busstiderna är jättedåliga för 
mig. det är en fin kommun men 
vi har faktiskt olika tätorter. de 
nya bussarna har splittrat kom
munen.

Länstrafiken har nyligen gjort 
en ändring som berör resenä
rer i Mariefred och stallarhol
men. Vardagar går en morgon
tur med buss 304 som nu är ti
digarelagd för att bytet till buss 
303 i stallarholmen ska säkras. 
Men annars ändras inget för 
ungdomarna i Kumla och övri
ga pendlare.

John Henzlert
john.henzlert@ekuriren.se
0152-474 10

Mest lästa artiklarna på strengnastidning.se i går:
1. Köer på nya Trädgårdsgatan
2. Nytt motionslopp i centrala Strängnäs
3. Berusad kvinna greps för misshandel av man
4. Sveriges snabbaste mopeder brände gummi i Malmby
5. Dåligt äppelår stoppade inte äppeldag.


